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PROTOKÓŁ Nr XXIV.2017 

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE 

która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r. 

        w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach    

            przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach 

Ad. 1 

XXIV Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik 

o godz. 14.30. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg załączonych list 

obecności), udział w Sesji wzięło 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Piotr Purul. 

Obecnych na sali obrad 11 radnych. 

Ad. 2 

Rada Gminy w głosowaniu: przy 2 głosach - za i 9 głosach - przeciw  odrzuciła wniosek Wójta Gminy  

o wprowadzenie w pkt 8.10)  „ wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Komprachcice oraz 

wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic” (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Dyskusja w tym temacie przebiegała pod kątem ustalenia porozumienia z Miastem Opole w kwestiach 

finansowych, rozliczenia majątku znajdującego się w sołectwach Chmielowice i Żerkowice  włączonych 

do Miasta Opola. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym 

 i podpisanych umowach. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016. 

6. Raport z realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2016 r. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Statutu Gminy Komprachcice; 

2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Komprachcice na rok 2017; 

3) określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

4) zmiany Uchwały Nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r.  

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice; 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

6) zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu 

ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów; 

7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze; 

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice. 



9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

11. Zakończenie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż protokół z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Komprachcice 

został podpisany. Protokół był wyłożony do wglądu na sali obrad, a wcześniej był dostępny w Biurze 

Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie internetowej: bip.komprachcice.pl . 

Ad. 4 

Wójt przedstawił informację z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie 

międzysesyjnym i podpisanych umowach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 zostało 

przyjęte do akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 6 

Raport z realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Komprachcice za 2016 r. został przyjęty do 

akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 7 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 i przyszłe lata  dla gminy Komprachcice jako 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach została przyjęta do 

akceptującej wiadomości (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 8 

1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Komprachcice, zgodnie 

 z wnioskiem Wójta Gminy i Doraźnej Komisji Statutowej z dnia 20 marca 2017 r. - uchwałę nr 

XXIV.166.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na rok 

2017, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 marca 2017 r. - uchwałę nr XXIV.167.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek 

opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 marca 

2017 r. - uchwałę nr XXIV.168.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu); 

 

4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.158.2017 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Komprachcice, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 15 marca 2017 r. - uchwałę nr XXIV.169.2017 

podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

5) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22 marca 2017 r.  

Radny Krzysztof Szopa wyraził swój sprzeciw przeciwko reformie oświaty i likwidacji gimnazjów 

solidaryzując się tym samym z apelem nauczycieli gimnazjum przekazanym Przewodniczącemu 



Rady Gminy w roku ubiegłym. 

Uchwałę nr XXIV.170.2017 podjęto przy 9 głosach - za, 1 głosie - przeciw i 1 głosie - 

wstrzymującym (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

6) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie  

z tych obiektów, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20 marca 2017 r. Pytania dotyczyły zasad 

realizacji uchwały, szczegółowa regulacja nastąpi w formie zarządzenia Wójta jako organu.- 

uchwałę nr  XXIV.171.2017 podjęto przy 8 głosach - za, 1 głosie - przeciw i 2 głosach - wstrz. 

(podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

7) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Ochodze, - „Jagodowa” zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20 marca 2017 r. - uchwałę nr 

XXIV.172.2017 podjęto jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu); 

 

8) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 22 marca 2017 r. - uchwałę nr XXIV.173.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

 

9) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Komprachcice w sprawie dyskryminacji w Gminie Komprachcice oraz braku odpowiedzi  

ze strony Wójta Gminy Komprachcice uznano za bezzasadną - uchwałę nr XXIV.174.2017 podjęto 

jednomyślnie (podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o terminie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych. 

Ad.10 

Wójt Gminy odpowiadał na pytania wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy. 

Komisja Społeczna złożyła pisemny wniosek w sprawie ustawienia znaku ostrzegawczego  

na ul. Klasztornej w Komprachcicach „uwaga dzieci” oraz tabliczki „uwaga samochód”. 

Ad.11 

 Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz. 18.00. 

 

 

protokołowała: 

Insp. Bożena Fedorowska                 przewodniczył  

   Przewodniczący Rady Gminy                  

              Łukasz Dydzik 
 


